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Życzenia dla katechetów i wychowawców na nowy rok katechetyczny:
 

Gdańsk, 2011-09-12

Katecheci, Nauczyciele i Wychowawcy!
Przewielebni Księża,
Drogie Siostry Zakonne,
Szanowni Katecheci!

Pierwszego września rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. W dniach 12-18
września 2011 trwa kolejny Tydzień Wychowania, który w tym roku obchodzimy pod hasłem
"Wszyscy zacznijmy wychowywać". Warto zatem zatrzymać się nad treściami, które nie tylko
w tym tygodniu możemy rozważać.

Nieprzypadkowo zwróciłem się do Państwa jako nauczycieli, katechetów i
wychowawców ponieważ Państwo w swojej codziennej pracy - nie tylko w szkole i bez
względu na to jakiego stanu jesteście - łączycie te trzy służebne funkcje: edukacyjną,
katechetyczną i wychowawczą.

Nauczyciele przekazują swoim uczniom w iedzę i umiejętności. Jako wychowawcy
budują we wnętrzu młodego człow ieka system wartości. O tym wspomina również List
Pasterski z okazji Tygodnia Wychowania w Polsce: Człowiek, aby stać się tym, kim powinien
ostatecznie być, koniecznie potrzebuje wychowania oraz kochających i wymagających zarazem
wychowawców. Pozostawiony samemu sobie nie jest bowiem w stanie rozwinąć w pełni swego
człowieczeństwa.
Ro la katechety, który przepowiada Chrystusa tym, których również naucza polega na
przekazywaniu systemu wartości chrześcijańskich i kształtowaniu sumienia. Ten proces
odbywa się na prowadzanych zajęciach, które stają się nie tylko lekcją lecz również
spotkaniem grupy-wspólnoty, która gromadzi się w Imię Chrystusa. Bo gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18,15-20). Zatem niezwykle ważne jest
wasze posłannictwo, potw ierdzone posiadaniem przez każdego z was misji kanonicznej,
która w szczególny sposób ukazuje funkcję i obowiązek przepowiadania Chrystusa.

List Pasterski zwraca uwagę na wspólną odpowiedzialność wszystkich za proces
wychowania: Żyjemy w czasach, gdy polska rodzina, szkoła i Kościół mogą znów mówić jednym
głosem. Wielką nadzieję owocnego wychowania daje bowiem możliwość zgodnej współpracy
wszystkich tych środowisk.

Ten tekst zwraca uwagę na powszechnie znaną triadę wychowawczą: rodzinę - szkołę -
Kościół. Jako katecheci jesteście odpowiedzialnymi elementami tej triady.

We współczesnym św iecie na uwagę zwraca powszechny brak czasu. W rodzinie - na
kontakt między rodzicami i dziećmi oraz odwrotnie; w szkole - ponieważ zachodzi
konieczność zdobywania szerokiej w iedzy i nabywania nowych umiejętności; w Kościele -
który nie jest potrzebny i modny, a powoduje stratę czasu na uczęszczanie do niego i
modlitwy, gdy tak w iele jest innych istotniejszych spraw jak: korepetycje, dodatkowe zajęcia,
spotkania z przyjaciółmi.

Czego zatem można życzyć na nowy rok szkolny? Wielu łask Bożych od Chrystusa,
którego głosicie; ukazywaniu swoim uczniom drogi zdobywania chrześcijańskich wartości i
spojrzenia na św iat poprzez Chrystusa, Jego miłość i dobroć. Życzę również w iele zdrow ia i
miłej atmosfery w szkole, która może się stać nie tylko miejscem pracy. A cała pełnia życzeń
mieści się w słowach bł. Jana Pawła II, który 29 stycznia 1983 r. mówił do nauczycieli, uczniów
i ich rodziców następujące słowa: Trzeba tego człowieka po prostu miłować dlatego, że jest
człowiekiem - trzeba wymagać dla niego miłości ze względu na niezwykłą godność, jaką w sobie
nosi. I w łaśnie takiej miłości do uczniów i miłości od nich życzę.
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